Les 32:

Blijft de aarde altijd bestaan?
Wat gebeurt er als ik sterf?

De twee mannen die bij de discipelen stonden zeiden:’
“Jezus is in de hemel opgenomen, maar Hij zal net zo
terug komen als jullie hem nu hebt zien weggaan.”

Jezus komt terug!
Zoek Openbaring 1 vers 7 op.
Hoe komt Hij terug? ……………………………
Wie zal hem zien? …………………………………….

Zoek in de bijbel 2 Petrus 3 op. We lezen vers 3 en
het eerste stukje van vers 4.
Wat zullen de mensen zeggen?
…………………………………………………………………………………
Bij vers 7 lezen we verder. Tot vers 10.
2. Wat gaat er ten onder?
…………………………………………..
3. Waarom wacht God met het uitvoeren van wat
Hij beloofde? God is …………………………………………
4. Wat wil God graag?....................................................
…………………………………………………………………………………………
5. Wanneer komt die dag?
………………………………………………

Wat staat er in de bijbel over de hemel?
Johannes, de discipel van Jezus, is gevangen genomen. Hij zit niet in een
gevangenis, maar is naar een eilandje in de Middellandse zee, Patmos,
gebracht.
Daar kom je zomaar niet vanaf.
Johannes is dan een oudere man. God laat hem op het eiland bijzondere dingen
zien. Een visioen. God laat Johannes dingen over de toekomst zien en zegt dat
hij alles wat hij ziet op moet schrijven voor de mensen die in Jezus geloven.

Zoek Openbaring 21 vers 1 tot 8 op.

1. Wat ziet Johannes? Een nieuwe …………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. Wat is er niet meer? …………………………………………………….
3. Wie zal er bij de mensen wonen?.................................
4. Wat wist Hij weg? ……………………………………………………………
5. Noem de vier dingen die daar niet meer zullen zijn.
…………………………………….
……………………………………

3. …………………………………..
4. ……………………………………

Les 33
Nog iets over de hemel.
Zoek in de bijbel Lukas 16 vers 19 op.
Wat weet je van de rijke man? ………………………………………………………………
Hoe is de naam van de arme man? ………………………………………………………….
Wat weet je van hem? .................................................................................
Waar komt de arme man als hij sterft? ………………………………………………
Waar komt de rijke man als hij sterft?...................................................
Als hij daar is, vraagt hij of Lazarus mag komen. Wat moet hij doen?
……………………………………………………………………………………………………………
Waar vindt de rijke man het verschrikkelijk? ……………………………………
Wat is er tussen de rijke en de arme man? ………………………………………..
Dan heeft de rijke man nog een verzoek. Wat vraagt hij?
………………………………………………………………………………………………………………………..
Hij denkt dat zijn familie zijn leven zal beteren als er iemand uit de dood
terug komt en vertelt wat er na dit leven zal zijn. Wat is het antwoord
daarop? .
………………………………………………………………………………………………………………………..

Woordzoeker
Streep de volgende woorden weg!
hemel aarde
God vuur
Lazarus
rijk
arm zweren
honden
begrafenis
sterven
Abraham
kloof geduld
bekeren
zee
nieuw tranen
rouw verdriet
pijn wolken
iedereen
dood
dief alfa
omega overwint
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De letters die overblijven vormen …………………………………………………………………

Doel van deze les: Kinderen laten weten dat de bijbel zegt dat er een einde aan deze
wereld, aan deze tijd komt. Dat God uitkijkt naar mensen, omdat Hij van ze houdt.
Dat het heerlijk is om bij God te zijn!
Ik ben me bewust van het feit dat dit een moeilijke les is. Ik kies er toch voor om het te
behandelen, omdat kinderen die voor het eerst op godsdienstles komen, heel vaak vragen:
Gaan wij naar de hel? Ik wil ze daar een bijbels beeld van meegeven en Gods geduld en
liefde benadrukken!
De les heb ik zo ingedeeld:
Kort vraaggesprek.
Hoe is alles gekomen wat er is?
Blijft dat altijd zo?
Wat gebeurt er als je sterft?
……………………..
Klei twee poppetjes. (hoeven er niet bijzonder uit te zien) De poppetjes
beginnen een gesprek. De ene houd van jou, de maker. De ander ontkent dat jij
er bent. Hij ziet de kleuren van jouw kleren wel, maar om daarvan te denken
dat jij hem gemaakt hebt, dat gaat te ver. Dat poppetje is heel druk, heeft
geen tijd om met je te praten. De andere wel. Die vindt het fijn om zijn tijd
aan jou te besteden.
Welke van de 2 poppetjes zou het fijn vinden om bij jou te wonen?
Of
Het boek ‘Je hoort bij mij’ of ‘Niemand is zoals jij’ voorlezen.
Schrijver: Max Lucado
Uit de bijbel lezen en de opdrachten maken.
Ruimte geven om vragen te stellen!

